
20. ročník

3. sada

301. Jména
Fjodor I, Joanne II, Alexandr II, Phileas III, Julie V, Franz II, Tom I, Nikola IV, Paul VI, Sam
VIII, Winston II, Řehoř I, Lev VII, Danny II, Josef VI, Rodion VII, Evžen I, Hugo IV, William V,
Hercule I, Harry VI, Václav IV, Agatha V, John V, Jules I, Mark V, Arnošt V, Anna III, George
I, Frank IV, Ivan I, Kateřina VII

302. Kuličky
Čtyři kamarádi rádi hrají kuličky a šifrovací hry. Každý má u sebe jiný počet kuliček a má
oblíbený jiný šifrovací princip. Zjistěte, kdo má kolik kuliček (každý má alespoň jednu) a
které kódování je jeho oblíbené, když víte, že:

● Bert má o 2 kuličky méně než Cyril,
● ten, kdo má 3 kuličky, má oblíbenou morseovku,
● fanoušek Braillova písma má nejméně kuliček,
● Cyril a Bert jsou odpůrci Polského kříže, protože neuznávají, že obsahuje CH,
● Dušan má o 2 kuličky více než Adam,
● všichni dohromady mají méně než jedenáct kuliček,
● Adam není fanoušek binárního kódování



303. Obrázky

304. Dračí sendviče
https://www.hrasendvic.cz/2023/dracisendvice/

https://www.hrasendvic.cz/2023/dracisendvice/


305. Texty oděné do barev
Nevím jak vy, ale já podnikám s lyžemi a bruslemi.

Na Tour de France ze Zimbabwe nepřijeli závodníci.

Při pouštění draků fujara ležela stranou na trávě.

Záhon zryl četník Arazim a růže pak prořezal táta.

Dovádět v moři fajn, podle mě je dnes fajn počasí.

Bartolomějská noc si Jardu a Aničku moc nezískala.

Ta slečna umí určit azimut, díky táboru v přírodě.

Už mi začíná VŠ, prokletá škola, nemám ji rád, bů.

Na každé dědině se záletníci těší na sezónu plesů.

Dostal pomlázkou, popletli se, měli ho za dívenku.

Zahrál si s Lacem Deczim, na Colours of Ostrava!!!

No to je apríl, na výletě tvrdila, že 20 - 10 = 7.

Nejen při Tmou ti popletové orgové opomenou Q a W.

Chmelovou brigádu si podle všeho stále připomínáš.

Hepčí! Hepčí! Když poletují pyly břízy, je mi zle.

Při Black Friday zahálet nemůžu, musím do obchodu.

Filmař skladbu Hanse Zimmera použil pro scénu žní.

No no, nemůžeš tak šílet jen proto, že maturujeme.

Jen idioti můžou střílet petardy, jak je Silvestr.

Pražské povstání, to podle mě Němce dost vyděsilo.

Prší a padá listí, s jarmulkou si tady nevystačíš.

Ze stanu se ozýval bujarý smích, je to prima kemp.

děj barva střed čtvrté do počtu



306. Domečky



307. Bazén



308. Kreslená


